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Gedichten en liederen 

 

Voetstappen in het zand 

 

Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door en maakten 

een spoor in het zand van stappen, twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek 

achter mij en zag mijn levensloop,  

in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.” 

De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: 

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.” 

 

 

Zevenmaal om de aarde te gaan 

 

Zevenmaal om de aarde te gaan, 

Als het zou moeten op handen en voeten. 

Zevenmaal om die éne te groeten, 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zevenmaal over de zeeën te gaan,  

kon uit de dood ik die éne doen keren. 

Zevenmaal over de zeeën te gaan, 

zevenmaal, om met zijn tweeën te staan. 

Ida Gerhardt 

 

 

Het is weer zover, het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt! Een vuurtje dat loopt, 

dat maakt ons bekend, licht zal er komen, licht in het land!  

  

Wat een geluk en zing het maar luid: "Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!"  

  

Het is weer zover, het is weer advent, wacht eens de tweede kaars gaat aan. Een lied over 

licht, een lied dat je kent, laat het maar horen, hef het maar aan!   

  

Wat een geluk en zing het maar luid: "Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!"  

  

Het is weer zover, het is weer advent, zie ik dat goed, doet drie het ook? Ja drie doet het ook, 

je raakt al gewend. Licht van een licht, verga niet in rook!   

  

Wat een geluk en zing het maar luid: "Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!" 

Bron onbekend 
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Overdenking (6 oktober 2019) 
 

''De wereld wordt wakker en er komt verandering, of je dat leuk vindt of niet.'' 

 

Gemeente, 

Woorden van de jonge milieuactiviste Greta Thunberg uit een speech die ze twee weken 

geleden bij de VN-klimaattop hield. U heeft ongetwijfeld over deze jonge vrouw gehoord, 

want zij beroert de gemoederen. Zeer negatief wordt over haar gesproken, persoonlijk wordt 

ze aangevallen en tegelijkertijd weet zij miljoenen mensen, scholieren in veel landen te 

inspireren om de straat op te gaan om te demonstreren tegen het milieubeleid van de 

machtigen.  

 

Ik kan niet anders dan enorm veel respect voor haar hebben. 

Maar dat zij en veel andere milieuactivisten voor een 

ongemakkelijk gevoel zorgen is ongetwijfeld waar.  

 

''How dare you?'' vraagt ze de leiders van de wereld. Mensen 

lijden, mensen sterven. Hele ecosystemen storten in elkaar. We staan aan het begin van een 

massale uitsterving en wat doen de leiders: praten over geld en het sprookje van 

eeuwigdurende economische groei. Hoe durven jullie? How dare you? 

 

Woorden die er niet om liegen. 

 

Jezus spreekt tot zijn leerlingen, spreekt misschien ook tot ons. Het zijn wat losse aspecten die 

hier aan bod komen. De geringen niet ten val brengen, vergeven steeds weer vergeven en 

anderen dienen, ook al ben je in de positie om je te laten bedienen. De sleutel tot al deze losse 

stukje ligt wat mij betreft in een geloof dat niet onderschat moet worden. Ook al is het geloof 

klein, lijkt het niets voor te stellen, het kan uitgroeien tot iets groots.  

 

En zo'n geloof, zo'n vertrouwen - ik denk dat je dat ook nodig hebt als je de rede van Jezus ter 

harte neemt. Want hij vraagt haast onmogelijke dingen. Tenminste als we naar onze levens en 

de huidige maatschappij kijken, dan lijkt het wel onbegonnen werk wat Jezus vraagt. 

 

Een ander vergeven betekent dat je je eigen gelijk en dat waar je recht op hebt, opgeeft. De 

ander heeft je onrecht aangedaan. Punt uit. Wanneer het om vergeven gaat, dan gaat het niet 

om kleine dingetjes zoals sorry zeggen omdat je gelogen hebt voor bestwil of omdat je de 

verjaardag van de ander bent vergeten. Een daad die om vergeving vraagt is iets dat je in je 

kwetsbaarheid, in je identiteit, in je waardigheid geraakt heeft waardoor de relatie met de 

ander kapot is gegaan.  

 

Dat kunnen kleine en grote dingen zijn, maar het gaat erom, dat de ander je vertrouwen 

geschonden heeft, je gekleineerd heeft, je ziel met voeten getrapt. En dat vergeven - dat gaat 

niet zomaar en kun je niet zomaar van iemand vragen.  

 

En ook dat tweede voorbeeld dat Jezus geeft is nogal een uitdaging. Jezus vraagt van zijn 

leerlingen dat zij zichzelf als knechten, als slaven zien. Als mensen die dienstbaar zijn, zich 

niet boven een ander verheffen, niet gebruik maken van anderen. Ik hoor achter de woorden 

van Jezus zijn symbolische daad van de voetwassing, kort voor zijn dood. Jezus die zich 

dienstbaar opstelt aan anderen. Die niet heer en meester wil zijn over anderen.  

 

Maar wij leven juist in een samenleving waarin het heel gewoon is om zich als heer en 

meester te verheffen. Ten opzichte van andere mensen, maar ik denk - associërend op de  
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woorden van Greta Thunberg - vooral ten opzichte van de natuur. Sinds de Verlichting heerst 

in de Westerse samenleving de mentaliteit dat wij mensen het recht hebben om de natuur naar 

eigen goeddunken te gebruiken en te misbruiken. Want het is maar een ding, het is maar de 

natuur, een geringe, ondergeschikt aan ons mensen.  

 

Wee, degene die een geringe ten val brengt.  

 

Woorden die er niet om liegen.  

 

Ook bij het verhaal van David die bij de priester om brood vraagt moest ik aan de natuur 

denken en de wijze waarop wij met de natuur omgaan.  

 

Over David hebben we nu al een paar weken gehoord. De kleine, geringe, achtergestelde, 

zachtaardige David die koning zal worden. De laatste die de eerste wordt. Maar David die we 

ook van een andere kant leren kennen. Als iemand die de macht in handen weet te krijgen, die 

anderen en zichzelf ten val brengt. Die liegt en bedriegt. De eerste die ook de laatste is.  

 

David is op de vlucht voor Saul die steeds jaloerser werd op zijn schoonzoon David. En dat 

terecht. Immers, David is al tot nieuwe koning gezalfd, terwijl Saul nog op de troon zit. En 

het geluk is op de hand van David, de wereld ligt aan zijn voeten. Daarom moet hij vluchten 

en vraagt in Nob bij het heiligdom om brood, vijf broden. Vijf broden en als je nog twee 

vissen erbij neemt is dat meer dan genoeg.  

 

De priester geeft David aarzelend het toonbrood, 

want, heilig is het brood en hij twijfelt terecht of 

David wel op een heilige manier bezig is.  

 

Heilig en profaan brood. In het eerste of Oude 

Testament wordt wel vaak dit onderscheid gemaakt tussen heilig en profaan, tussen rein en 

onrein, bijzonder en gewoon. De reinheidsgeboden regelden toen de samenleving en het was 

een nuttige instelling in het Oude Israël, ook kun je, nee, moet je wel vraagtekens zetten bij 

het aspect dat in deze tekst ook naar voren komt. Is seks dan onrein? Is seks, en dan bedoel ik 

natuurlijk niet seks die kleineert en uitbuit, maar echt liefde bedrijven, is dat niet juist een 

aspect van heiligheid. Het lichamelijke aspect van liefde dat heilig is? 

 

Hoe dan ook, de indeling van heilig en profaan was ook in het Oude Israël helemaal niet zo 

rigoureus als we misschien geneigd zijn om te denken. Dat maakt 1 Samuel 21 wel duidelijk. 

Als er honger is, als er nood is, als geschreeuwd wordt om brood, dan valt het onderscheid 

tussen heilig en profaan weg. Jezus zelf haalt dit verhaal later weer aan. De vraag naar 

gerechtigheid staat boven alles.  

 

Maar dat "heilig-zijn" van het brood - dat intrigeerde me bij het lezen. De priester zegt dat hij 

geen profaan brood heeft, alleen heilig, gewijd brood. Bij mij komt dan de vraag op: was er 

werkelijk geen ander brood? Had de priester niets in voorraad? Of is bij de priester in het 

heiligdom al het brood gewijd, heilig brood? En - doordenkend - bestaat überhaupt zoiets als 

profaan brood? Is niet alle brood heilig is. Of moet het niet heilig zijn?  

 

Ik ben sinds een tijdje bezig met een promotieonderzoek over eco-theologie, dat weet u 

misschien wel. En een van de theologes die ik bestudeer is de Amerikaanse eco-feministische 

theologe Sallie McFague. Beroemd is zij geworden door haar theologisch model waarbij ze de 

wereld als Gods lichaam beschrijft. Een van haar stellingen is, dat de wereld en alles wat 

daarin bestaat, mensen, dieren, planten en materie, Gods lichaam vormen. En daarom, omdat 

wij en alles om ons heen deel zijn van Gods lichaam, zegt zij, dat alles wat bestaat heilig is.  
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God moeten we loven, God moeten we eren, God moeten we hooghouden en 

dus ook Gods lichaam. Mensen, maar meer nog dan mensen. Ook dieren. Ook 

ecosystemen. We moeten zorgdragen voor de lucht die we ademen. Het brood 

dat we eten. De wereld die bestaat, wij mensen zijn verantwoordelijk om ze 

niet kapot te maken. Maar om van de wereld, Gods lichaam, te houden. Het te 

koesteren. Het op waarde te schatten. Niet omdat we de wereld nodig hebben, 

hoewel dat natuurlijk wel zo is. Maar omdat de wereld mooi is, goed is, zeer 

goed. 

 

En McFague zegt: we moeten anders naar de wereld gaan kijken. Want zoals we er nu naar 

kijken, zo stelt zij, zien wij hier in het westen alles als profaan aan. De wereld is voor ons en 

onze leiders een ding dat we kunnen gebruiken. Dat we kunnen benutten om economische 

groei tot stand te brengen. De ecosystemen waarvan we leven gebruiken we voor het welzijn 

van de mens.  

 

Anders kijken, naar elkaar, maar juist ook naar de natuur. Vandaag gaan we een nieuwe kunst 

expositie in het BJC openen. Misschien heeft u al even een blik erop geworpen en anders is er 

straks voldoende gelegenheid om de afdrukken van Henni van Dijk te bewonderen. Stillevens 

zijn het, planten. En ze nodigen ons uit om anders te kijken dan we normaal naar de natuur 

kijken.  

 

Tenminste, hoe ik normaal naar de natuur kijk. Vaak heb ik zo'n haast dat ik niet echt kijk 

wanneer ik buiten wandel of fiets. En dan mis je de fijne structuren, die wonderlijk mooie 

bouw, het bijzondere van gewone planten.  

 

Sallie McFague zegt: wanneer wij anders naar de wereld kijken, wanneer wij de wereld als 

heilig zien, dan is dat de eerste stap om ook zo de wereld te benaderen. Om de wereld te 

koesteren, te beschermen, te bewaren, alles en iedereen de ruimte te geven om te leven. 

Misschien dat de afbeeldingen in het BJC ons daarbij kunnen helpen. Kunnen leren hoe 

bijzonder het gewone is. Hoe heilig alles om ons heen is.  

 

De afgelopen weken stonden wel in het teken van de ecologische crisis. Het klimaat waarvoor 

een week geleden miljoenen mensen over heel de wereld op straat gingen. Ook hier in 

Nederland. Staken voor het klimaat. Maar ook de discussie rond stikstof en wat dat allemaal 

losmaakt in de samenleving. Bij boeren en ons allemaal. Hoe we beginnen van onszelf af te 

wijzen, de schuld altijd bij iemand anders zoeken. Iemand anders de rekening willen laten 

betalen.  

 

En begrijpt u mij niet verkeerd, natuurlijk moet er goed gekeken worden hoe lasten van 

nieuwe, milieuvriendelijke politiek verdeeld worden. Maar wanneer ik zo de discussie volg, 

dan word ik wel vrij wanhopig. Ik denk dat de tijd dringt. Dat stappen gezet moeten worden. 

Dat de oprakende aarde ons ertoe dwingt, als we al de natuur niet willen beschermen omdat 

de natuur goed, heilig, waardig is, dan tenminste toch omdat de toekomst van ons mensen op 

deze planeet op het spel staat. En wat doen we? Praten over geld.  

 

How dare you? Hoe durven jullie, vraagt de jonge Greta Thunberg. En ook Jezus' woorden 

liegen er niet om.  

Doe er wat aan. Sta op en volg. Vergeef waar je kunt. Stel je dienstbaar op aan de geringsten. 

Leef de liefde waarvoor we elke zondag hier bij elkaar komen.  

 

Je kunt er wanhopig van worden. De problemen, de uitdagingen zijn groot, misschien wel te 

groot - zo kunnen we denken. Vragen milieuactivisten zoals Greta Thunberg niet te veel? Zijn 

we wel in staat om Jezus' voorbeeld te volgen? 
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Jezus geeft ons een sleutel in handen - zo denk ik. Geloof als een mosterdzaadje. 

Geloof, vertrouwen - eigenlijk is dat hetzelfde, het hoeft helemaal niet grootst te 

zijn. Misschien zelfs liever niet. Geloof, vertrouwen, het mag aarzelend zijn, het 

mag teer en kwetsbaar zijn. Het mag met vallen en opstaan omarmd worden. Maar 

omarmd worden moet het wel. Een vonkje hoop moet er zijn. Een vertrouwen dat 

we met elkaar kunnen delen en dat zo uitgroeit tot veel meer dan je voor mogelijk 

hebt gehouden. Geloof dat bergen kan verzetten, een boom die zich in zee plant. 

De wereld op z'n kop. Geloof dat ons bevrijd uit de benauwdheid van de ik-

gerichtheid. Wij mensen die niet de natuur gebruiken maar ons juist dienstbaar opstellen aan 

haar. Wij die het verheffen over elkaar, elkaar in hokjes plaatsen, elkaar veroordelen, 

afzweren en ons gedragen zoals we zijn: zusters en broeders van elkaar. Gelijken. Niemand 

beter of minder. De onmogelijkheid van vergeving die waar wordt, een radicaal nieuw begin, 

opstaan uit de dood.  

 

Er komt verandering. God staat op en vraagt onze hand. Durven wij zijn liefde aan?  

Ds. Carola Dahmen 

 

 

Bij de diensten: Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Een vriendin van mij die organist is, vertelde een keer dat ze een vorige zondag een eyeopener 

heeft gehad. Toen heeft namelijk een predikant die in de dienst voorging waarin ze speelde 

het volgende gebed om de Geest uitgesproken: “Geest van God, kom naar beneden. Amen.” 

Je zou zeggen: die predikant heeft zich er makkelijk van af gemaakt. Maar voor mijn vriendin 

was het een openbaring. Ze zei: “Dat is precies waar het Gebed om de Geest om gaat. Ik heb 

al zoveel gebeden om de Geest gehoord (ze is al 50 jaar organist!). Sommige gebeden zijn 

mooi, inspirerend. Andere gebeden raken me niet, daar kan ik niet mee bidden. Maar de 

essentie werd me pas afgelopen zondag duidelijk. Het gebed om de Geest is gewoon dat Gods 

Geest naar ons komt.” 

 

Misschien herkent u de ervaring van mijn vriendin over de verwarring waarvoor de 

afzonderlijke gebeden bedoeld zijn. In onze diensten worden verschillende gebeden 

uitgesproken en soms kun je echt mee bidden en anders misschien minder. Sommige gebeden 

zijn mooi of raken en andere vind je eerder afstotend. Maar waarover elk van de gebeden 

precies gaat, dat is vaak niet zo duidelijk meer.  

 

Het gebed om de Geest (of gebed om de verlichting met de Heilige Geest) is voor mij 

persoonlijk ook een soort nieuw gebed. In de Lutherse traditie, waaruit ik voortkom, bestaat 

namelijk het gebed om de Geest in de dienst niet. Dat komt door een iets andere theologische 

opvatting over de bijbel. In de Lutherse traditie gaat men namelijk in navolging van Luther 

ervan uit, dat de Geest met het Woord komt. Dat het lezen van de bijbel (op een bepaalde 

manier) voor zichzelf spreekt, dat Gods Geest door de Bijbelse woorden werkt. In navolging 

van Calvijn is men iets minder optimistisch over de “vanzelfsprekendheid” van de bijbel. In 

deze traditie (waarin we ook in Oostzaan staan) wordt met het gebed om de Geest gebeden dat 

de bijbel zich voor ons opent, dat de Geest in het Woord aanwezig is.  

 

Ik denk dat in onze huidige tijd het gebed om de Geest heel belangrijk is. Want de bijbel is 

voor ons helemaal niet meer vanzelfsprekend. Zeker als je niet in de kerkelijke traditie bent 

opgegroeid, is de taal van de kerk vaak wartaal. Maar ook als je wel heel vertrouwd bent met 

de bijbel en de traditie, dan nog is (of moet) de bijbel een vreemde zijn, een tegenover die niet 

geruststellend vertrouwd is. We willen op andere gedachten worden gebracht, worden 

verlicht. We willen een woord horen dat een Woord blijkt te zijn, een Woord voor ons, dat 

ons binnenste verlicht. Daar bidden we om met het gebed om de Geest. 

Ds. Carola Dahmen 
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Mededelingen van ambtsdragers en vrijwilligers 
 

Uit de kerkenraad van oktober 
In oktober hebben we niet alleen zelf een kerkenraadsvergadering gehad, maar zijn we 

ook met de kerkenraad van het Witte Kerkje, de Nederlands Gereformeerde Kerk in 

Oostzaan, bij elkaar geweest. We waren dit keer te gast in de Kerkbuurt 64 waar we zeer 

gastvrij werden ontvangen. Het doel van de avond was om elkaar verder te leren kennen 

en te ontdekken op welke gebieden van het kerk-zijn wij iets voor elkaar kunnen 

betekenen. Immers is het toch gek, dat er twee kerken op een steenworp afstand in het dorp 

Oostzaan staan die weinig tot niet met elkaar samenwerken. We begonnen met de vraag wat 

we in de ander waarderen, dus wat wij aan het Witte Kerkje waarderen en wat zij andersom 

aan de Grote Kerk waarderen. En dat is echt heel veel. We willen verder in gesprek met elkaar 

blijven, meer informatie met elkaar uitwisselen (zo ziet u nu ook op de website een agenda 

van het Witte Kerkje) en met name de diakenen gaan zich beraden of er gezamenlijke 

diaconale activiteiten kunnen worden ontplooid. We gaan echt niet ineens samen kerk-zijn. 

Daarvoor zijn er gewoon te grote verschillen. Maar we kunnen wel elkaar een hand reiken en 

samenwerken waar dat kan. Wie weet wat “samen-op-weg-gaan” in de toekomst nog kan 

betekenen. 

In onze eigen kerkenraadsvergadering hebben we over de ontwikkelingen van het onderzoek 

naar de toekomst van de kerk gesproken en dit ook betrokken op het beleidsplan en de 

startdienst waarin we geïnventariseerd hebben wat we waardevol vinden in onze gemeente. 

Een beeld komt naar voren: de grote lijn van onze gemeente is dat we de kerkdeuren verder 

willen openen, dat we aansluiting willen zoeken bij de samenleving en ons geloof te midden 

van de huidige tijd handen en voeten willen geven.  

Ik (Carola) kon bij de rondvraag gelukkig melden dat ik weer twee volle dagen, donderdag en 

vrijdag, kan werken omdat Francisca nu uit de fles drinkt en ze op die manier hele dagen naar 

het kinderdagverblijf kan gaan. Dat geeft ook weer meer rust en ruimte voor mijn werk in de 

gemeente. In oktober ben ik aan de slag gegaan met het contacteren van mensen met een 

kerkelijke achtergrond die nieuw in Oostzaan zijn gaan wonen en ben ik ook bij veel anderen 

op bezoek geweest.  

Ds. Carola Dahmen 
 

 

Bij de tijd 
Het wordt herfst. De nachten worden langer. Dagen van regen en koude temperaturen 

wisselen elkaar af met zonnige dagen waarop we steeds meer bladeren van bomen in mooie 

herfstkleuren zien veranderen. Het wordt steeds fijner om ’s avonds thuis te blijven. Op de 

bank, met een kopje thee en een deken om je heen. Zoals de zomer zijn mooie kanten heeft, 

zo kent ook de herfst en winter gezelligheid en knusheid.  

Maar voor velen is de donkere tijd van het jaar ook een beproeving. Somberheid kan toeslaan, 

eenzaamheid en het gemis van een geliefde ander voel je helemaal op lange avonden.  

In deze tijd van het jaar valt ook de gedachtenisviering waarbij we de namen van overledenen 

in de kerk noemen en kaarsen voor hen aansteken. Niet dat we anders niet aan hen denken, 

maar in deze viering, dit jaar op 24 november, staan we er extra bij stil.  

In oktober en november lezen we met een aantal mensen stukken uit het boek van Tomas 

Halik “Geduld met God”. Het is geen eenvoudig boek, zwaar is het qua taalgebruik en soms 

ook wat de inhoud betreft. Want Halik heeft het in zijn boek onder andere over de nacht van 

het geloof. In een hoofdstuk noemt hij de heiligverklaarde Therese van Lisieux en haar 

ervaring van de “nacht van het niets”. Therese was non en stierf op heel jonge leeftijd, maar 

liet een indrukwekkend theologisch erfenis achter. Haar kinderlijk geloof veranderde door 

haar ziekte. Ze kon eenvoudig niet meer geloven. Het leven was te donker voor haar 

geworden. En toch, in haar ongeloof, in “de donkere nacht van de ziel”, in de moeilijkste  
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momenten in haar leven hield zij vast aan liefde, liefde voor God. Is dat dan niet geloof? 

Misschien wel, maar misschien ook niet. Therese had geen enkel vertrouwen meer, van  

zekerheid geen sprake. Ze geloofde ook niet dat er voorbij dit leven een hemel of een God op 

haar wacht. Er was niets meer, gapende leegte.  

Wie het verlies van geloofservaring, van vertrouwen al eens heeft meegemaakt die weet hoe 

pijnlijk dit is. Je kunt er wanhopig van worden, het kan je breken. Het is niet een modern 

verschijnsel. De 19e-eeuwse Therese kende het en ook in de bijbel komen we het tegen. Denk 

maar aan de psalmen die vragen “Waarom?”. Jezus die het in navolging van de psalmen 

uitschreeuwt “Mijn God, mijn God, waarom hebt u me verlaten?”. Maar het kan ook voelen 

als een vertrouwde vriend die je langzaam kwijtraakt, wanneer het vertrouwen in God steeds 

minder een rol gaat spelen. En er zijn fases in het leven waarin je “meer gelooft” en andere 

fases waarin geloof meer op de achtergrond raakt.  

Ik vind het een geruststellende gedachte, dat de ervaring van het geloof niet hetzelfde is als 

geloof. Ja, dat je zelfs het geloof kunt verliezen en toch God niet verliest. Want dat is wat 

Therese, de psalmen en zeker de stervende Jezus ons laten zien. Zij spreken en schreeuwen 

nog steeds tot God. Of missen God, lijden onder de leegte van God. Maar ‘God’ is er, ook in 

de leegte, nog steeds.  

In deze tijd van het jaar wil ik graag een bemoediging uitspreken voor ons allen. Wat we ook 

meemaken in het leven, dat God met ons meegaat, ons draagt – het hangt niet van onze 

geloofservaring af. Het is fijn en mooi, en zeker ook belangrijk om die ervaring te hebben, 

maar het is niet alles bepalend. God is veel groter dan ons geloof. Ook wanneer geloof en 

hoop gestorven zijn, de liefde blijft. Voor altijd.  

Ds. Carola Dahmen 
 

 

Denk mee over de toekomst van De Grote Kerk! Een verslag 
De Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan en de Protestantse Gemeente Oostzaan 

zijn samen op zoek naar een verbreding van gebruik van de kerk ten behoeve van 

alle Oostzaners. Niet alleen om het gebouw te behouden en om het beheer en 

onderhoud te garanderen, maar minstens zo belangrijk om dit mooie en vertrouwde 

gebouw een waardevolle functie in de Oostzaanse samenleving te geven, nu het 

gebouw na de recente restauraties in prima staat verkeert. Voor dit onderzoek 

werken wij samen met BOEi, een organisatie voor de restauratie en herbestemming 

van erfgoed. 

 

Om hier een beeld van te krijgen is op 31 augustus gepraat met een groep 

ondernemers, culturele partijen, leden en vrijwilligers van de Protestantse 

Gemeente/ de Grote Kerk. Het doel hiervan was te kijken welke kansen Oostzaners zien en 

welke stappen genomen moeten worden om de functie van de kerk te verbreden en meer 

middelen te genereren voor de kerk. Het was een geanimeerde dag waarbij ongeveer 50 

mensen hun betrokkenheid en enthousiasme hebben laten zien voor de kerk.  

 

Inhoudelijk was de belangrijkste boodschap:  

 Geef de kerk een functie voor Oostzaan in het verlengde van de huidige verbindende 

functie  

 ‘Doe de deur open!’ en laat zien wat er kan in de kerk 

 Zoek actief de verbinding met het dorp, de ondernemers en verenigingen  

 De huidige organisatie loopt tegen grenzen aan: we verzetten samen enorm veel werk; 

houden we dat vol? Als je meer wilt doen, moet je meer capaciteit organiseren 

 

Op 6 september hebben we verder gesproken met experts op het gebied van herbestemming. 

Belangrijk inzicht vanuit deze bijeenkomst was dat zij aangaven dat de uitgangssituatie voor  
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deze kerk heel goed is: mooi gebouw, goede locatie en er is al veel eigenaarschap 

(vrijwilligers/leden van de Grote Kerk en Vrienden van de Grote Kerk). Verbreden van de  

functie en verbinden met Oostzaan is geen nieuwe weg maar uitbouwen van wat we al een 

paar jaar geleden hebben ingezet. Het Beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente  

Oostzaan had immers als inhoud en titel: “Kerk in Dorp, Dorp in Kerk”. Hierbij moeten wij 

ons focussen op: versterken van de organisatie, marketing, flexibel en uitnodigend maken van 

de inrichting en iemand verantwoordelijk maken voor de ontwikkeling. Samengevat: doe de 

deur open en vraag mensen binnen! Ga in versterkte mate door met wat er al gebeurt, 

 

Leuk is om te merken dat het onderzoek op zich ook al leidt tot ontwikkelingen. Zo zijn er 

ideeën voor een filmhuis, bibliotheek, atelier, werkplekken, leestafel, stiltehoek, theater/dans, 

lezingen en workshops.   

 

Hiermee hebben wij de eerste stap gemaakt, door naar het vervolg! We hebben begin 

december een gesprek met de leden van de gemeenteraad, naast een presentatie aan de 

deelnemers van 31 augustus. Het lijkt ons goed om voor het vervolg een kwartiermaker aan te 

stellen voor 2020 die, samen met de huidige vrijwilligers, werkt aan organisatie en marketing 

om zo verfrist de toekomst tegemoet te gaan.  

Ids Algera (voorzitter kerkenraad Grote Kerk Oostzaan),) & Ton Senf (Vrienden van de Grote 

Kerk) en Saskia Kemperman (stichting BOEi) 
 

 

Bloemen- en kaartencommissie 
De bloemen gingen naar: 

22 september  Mevr. Alie Busch - Bindt   hartelijke groet 

29 september  Mevr. Gea Hankes - Gietema   hartelijke groet 

06 oktober  Mevr. Marijke Horstman - Prins  hartelijke groet 

13 oktober  Dhr. Jaap Taams    hartelijke groet 

 

Een kaart is gestuurd aan:  
22 september  Mw. Marijke Horstman-Prins  hartelijke groet 

29 september  Dhr. Jaap Taams    hartelijke groet 

Maartje Dral-Verwer 

 

Berichten van de diaconie 
Collectebestemmingen 

3 november: Najaarszending 

Dominee zijn in Zambia is een roeping, voor alle taken die ze moeten uitvoeren zoals dokter, 

maatschappelijk werker en landbouwdeskundige. Kerkrentmeester zijn ze ook, want het 

beheer van de kerk financiën doen ze ook. 

Voor al deze dingen wordt hun hulp gevraagd, maar ze krijgen er niet naar betaald. 

Graag uw bijdrage voor Kerk in Actie. 

 

10 november: Hospice de Schelp 

Het hospice de Schelp in Krommenie werkt met veel vrijwilligers. Vaak verpleegkundigen 

die er wat bij willen doen. Ook de gepensioneerde hulpkrachten voor de tuin en de klusjes. Er 

werken een aantal betaalde krachten. De eigen huisarts bezoekt en bespreekt de patiënt en 

maakt afspraken Dit alles zorgt voor een huiselijke sfeer en voor patiënt en familie is dit een 

fijn gevoel. 
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17 november: Solidaridad 

Solidair zijn met de boeren en met name de koffieboeren. 

In Nederland drinken we vele kopjes koffie, voor koffieboeren een kans. Toch leven zij vaak 

in armoede. De koffieplant is gauw uitgeput door het veranderde klimaat en dat betekent weer  

nieuwe aanschaffen Via Solidaridad worden zij geholpen om op duurzame wijze aan te 

planten. 

Graag uw bijdrage. 

 

24 november: SOS-Kinderdorpen in Leh Ladakh 

 

1 december: Voedselbank 
In verband met toename voor de pakketten van de voedselbank en de lange decembermaand 

doen we een extra collecte voor dit goede doel. Geef in de collectezak, maar vergeet ook de 

voedselbank voor Amsterdam niet. De mand voor in de kerk. 

We vergeten het gauw, ikzelf het vaakst, maar het is wel hard nodig. 

Heel graag uw bijdrage. De inwoners van Oostzaan kunnen ook een envelopje afgeven als ze 

mee willen doen. Op vrijdagochtend in het BJC/kerk. 

  

8 december: Regenboog Amsterdam 

44 Jaar geleden ontfermde ds. Wouters zich over de verslaafde dakloze jongeren in het 

Vondelpark. Dat leidde in 1975 tot de oprichting van de Regenboog. De stichting begeleidt en 

vangt nu veel meer mensen op: eenzamen, daklozen, mensen met psychische problemen enz. 

Met veel vrijwilligers en een aantal beroeps, zoals overal, werken ze aan een mooie zorgeloze 

stad. 

  

15 december: Bethaljada 

Naomi is 16 jaar, een nakomertje in het gezin en geboren met een ernstige verstandelijke 

beperking. Haar broers en zusters zijn al lang uit huis en moeder doet de zorg voor Naomi en 

brengt haar dagelijks naar Bethaljada. Moeder kan niet meer werken en autorijden i.v.m. 

diabetes. Bethaljada haalt haar nu op, dankzij de vele giften is dit mogelijk geworden om 

vervoer aan te schaffen. Wij worden ook bedankt voor de al vele jaren van mee leven met 

Bethaljada. 

 

En dan...... 

Waar zou je zijn zonder al die vrijwilligers Ook bij ons in de kerk, jullie zijn goud waard. 

Er is geen vereniging meer mogelijk zonder vrijwilligers. 

En nu denk je dat er een feestje komt, maar dat is niet zo. Het is een papieren bedankje, 

ontsproten doordat ik zoveel vrijwilligers heb genoemd hierboven 

Ank Verwer 
 
 

Aanstaande diensten: Oogstdienst, Gedachtenisviering, 1e Advent, Kerstochtend 

 

Oogstdienst 3 november 

Zoals vorig jaar wil ik op de zondag van 3 november, die voorafgaat aan de dankdag voor 

gewas en arbeid op woensdag 6 november, stil staan bij de oogst. Het is misschien wat 

ouderwets, maar dankbaar zijn voor ons eten, maar ook voor onze talenten, ons werk, 

dankbaar zijn in het algemeen, dat moeten we soms leren en koesteren. Het komt niet vanzelf. 

En ik denk zeker in deze tijd, waarin oogsten uit de schepping die ziek is niet meer 

vanzelfsprekend is, is zo’n moment in het jaar best zinvol. Wanneer u op een praktische 

manier de dankdag aandacht wilt geven, denkt u dan nog eens extra aan de voedselbank. 

Delen in onze rijkdom is met onze handen en voeten dankbaarheid leven. 
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Gedachtenisviering 24 november (Eeuwigheidszondag/laatste zondag van het kerkelijk 

jaar):  

UITNODIGING OM NAMEN AAN TE DRAGEN 

Zoals elk jaar staan we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij de overledenen van 

afgelopen jaar die we bij name noemen, maar ook bij hen die ons langer geleden zijn 

ontvallen.  

 

In Oostzaan noemen we niet alleen de mensen uit onze gemeente die in het afgelopen jaar zijn 

gestorven, maar we noemen ook mensen rond de gemeente, uit het dorp of mensen die we op 

een andere manier kennen en die ons dierbaar zijn. In vorige jaren werd een lijst van namen in 

Kerkbuurten gepubliceerd en kon u zo nog ontbrekende namen aandragen. Dit jaar publiceren 

we geen lijst. Dit heeft in afgelopen jaren vaak tot verwarring geleid en ook met de nieuwe 

privacywet zijn we wat voorzichtiger geworden met het publiceren van namen. Maar we  

willen u vragen en van harte uitnodigen om namen van overledenen aan te dragen die in de 

gedachtenisviering genoemd moeten worden! De kerkenraad zelf gaat ook uitnodigingen 

sturen aan de families van mensen die vanuit de kerk zijn begraven of gecremeerd, zowel 

gemeenteleden als mensen voor wie de Grote Kerk iets betekent. We hopen zo dat we zoveel 

mogelijk mensen die ons dierbaar zijn op 24 november gedenken en families de gelegenheid 

geven om voor hen een kaars aan te steken. Graag uw hulp erbij door namen aan te dragen! 

 

 

 

 

  

 

 

Advent en Kerst 

Dit jaar zullen we op kerstochtend, 25 december, anders dan in andere jaren een “gewone” 

kerkdienst houden, dus geen kinderdienst. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht voor 

kinderen is, in tegendeel, er zal ook op 25 december een kinderverhaal zijn! Maar we volgen 

verder de “gewone” orde van dienst en er zal ook een kerst-overdenking zijn.  

Op de 1e Advent, 1 december, vindt er daarvoor wel een “echte” kinderdienst plaats of beter 

gezegd: een dienst voor jong en oud. Het opstaporkest speelt dan en het kinderkoor zingt. Dit 

wordt een bonte viering waarin we alvast uitkijken naar de geboorte van Jezus en de kinderen 

de hele dienst met ons meevieren.  

Op de 2e Advent vindt een doopdienst plaats. Dan wordt Francisca Johanna Dahmen gedoopt. 

Mijn collega Bart Vijfvinkel gaat in deze dienst voor.  

Ds. Carola Dahmen 
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Kerkdiensten  november/half december  2019 
 

 

Zondag 3 november  Ds. Carola Dahmen 

Aanvang 10.00 uur   Organist: Frederik Vos 

Collecte: Kerk in Actie: Najaarszending 

Dankdag voor arbeid en gewas-Oogstdienst 

 

Zondag 3 november  Allerzielen op de begraafplaats en in de kerk vanaf 19.00 uur 

 

 

Zondag 10 november Ds. Sjaak Visser uit Zaandam 

Aanvang 10.00 uur   Organist: Frederik Vos 

Collecte: Hospice De Schelp 

 

 

Zondag 17 november Ds. Mirjam Sloots uit Zaandijk 

Aanvang 10.00 uur   Organist: Hans Rijken 

Collecte: Solidaridad 

 

 

Zondag 24 november Ds. Carola Dahmen  

Aanvang 10.00 uur   Organist: Jan Kloosterhuis 

Collecte: SOS-Kinderdorpen 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

 

 

Zondag 1 december  Ds. Carola Dahmen  

Aanvang 10.00 uur   Organist: Frederik Vos 

Collecte: Voedselbank 

Eerste Advent 

Dienst voor jong en oud 

m.m.v. het Opstaporkest en het Kinderkoor 

 

 

Zondag 8 december  Ds. Bart Vijfvinkel uit Oostzaan  

Aanvang 10.00 uur   Organist: Ton Senf 

Collecte: Regenboog Amsterdam 

Tweede Advent 

Doopdienst 

 

 

Zondag 15 december Ds. Anita Winter uit Amsterdam 

Aanvang 10.00 uur   Organist: Hans Rijken 

Collecte: Regenboog Amsterdam 

Derde Advent 
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Rooster ambtsdragers / vrijwilligers etc. 
 

Op onze website staat in het menu onder kerkdiensten het ROOSTER voor de voorgangers, 

ambtsdragers, organisten en vrijwilligers 

Hieronder ziet u een voorbeeld (dit is misschien niet meer actueel en het gaat om het 

voorbeeld, niet om het te kunnen lezen). 

 

 
 

Om wijzigingen in dit rooster snel te kunnen verwerken hebben we een e-mailadres 

opengesteld, te weten: 

rooster@pknoostzaan.nl 

 

U kunt hier wijzigingen naartoe mailen, bijvoorbeeld als u een beurt geruild heeft met een 

andere vrijwilliger. De webmaster verwerkt dit dan in het rooster op de website zodat het 

zoveel mogelijk actueel blijft.  

Ook kunt u zich via bovenstaand e-mailadres opgeven om de roosterwijzigingen automatisch 

naar uw opgegeven e-mailadres verzonden te krijgen. Via deze weg blijft u ook van het 

actuele rooster op de hoogte. Wij denken dat u zo beter op de hoogte kunt blijven dan dat wij 

het in Kerkbuurten vermelden. 

De webmaster 

 

Bericht van Kokob,  
De man uit Eritrea die een paar jaar gelden in Oostzaan te gast was bij kerkdiensten 

voor vluchtelingen verblijvend op de vluchtelingenboot in Zaandam 

 

Beste broers en zussen,  

 

Uit de grond van mijn hart wil ik graag jullie allen begroeten na drie jaar sinds mijn komst bij 

jullie gemeente waar ik de Heer dankte voor zijn aanwezigheid bij mij in de moeilijkste dagen 

van mijn vlucht naar Nederland toe. 

Ik herinner mij nog jullie liefdevolle christelijke gemeente voor de bemoediging en steun in 

alle soorten die jullie aan mij gaven. Dank aan God dat ik hier mij thuis voel samen met mijn 

verloofde die in Nederland bij mij woont. Na mijn revalidatie bij Visio op Het Loo, heb ik een 

voorbereidende studie voor een opleiding gedaan op de Christelijke Hogeschool In Ede. Ik 

heb ook mijn diploma voor het Nederlands op B 2 niveau gehaald.  

Op dit moment, doe ik vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Apeldoorn.  

Ik mis jullie allen enorm en ik kijk eruit om jullie binnenkort te ontmoeten. 

God zegen jullie allemaal.  

Hartelijke groet, 

Kokob 
 

Note redactie: Dit bericht ontvingen wij via Gerson Gilhuis die spontaan eens probeerde of hij 

Kokob nog kon bereiken op zijn eerdere telefoonnummer. Kokob reageerde enthousiast om 

een stuk je aan onze gemeenteleden te schrijven. Als redactie hebben wij maar een paar 

correcties aan de tekst uitgevoerd wat betreft de taal. 

 

mailto:rooster@pknoostzaan.nl
mailto:rooster@pknoostzaan.nl
mailto:rooster@pknoostzaan.nl
mailto:rooster@pknoostzaan.nl
mailto:rooster@pknoostzaan.nl
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Agenda - activiteiten in november/december 
 

Iedere vrijdagmorgen is de kerk geopend van 10 tot 12 uur om een kaarsje te branden of 

gewoon even stil te zijn. U kunt dan ook voedingsmiddelen inleveren voor de voedselbank. 

 

Tentoonstelling Henni van Dijk in het BJC  

U kunt in het BJC genieten van de exposities van de natuurfoto’s die gemaakt zijn door Henni 

van Dijk. Het gaat over passie voor de natuur en fotografie, om het gevoel van verwondering 

aan u over te brengen. 

 

Zondag 3 november oogstdienst, extra aandacht voor de Voedselbank. 

 

Zondag 3 november vanaf 19: 00 uur Allerzielen. Zie elders in deze Kerkbuurten. 

 

Dinsdag 5 november Leeskring “Geduld met God” (Thomas Halik) 

Van 20:00 tot 21:30 uur in het BJC. Iedereen is van harte welkom. We komen bij elkaar rond 

het boek “Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven” van de 

Tsjechische theoloog Thomas Halik. 

 

Vrijdag 8 november Rock Solid vanaf 20.00 in het BJC 

 

Vrijdag 15 november Solid Friends vanaf 20.00 in het BJC 

 

Zondag 17 november: Kerkdienst met verstandelijk gehandicapten 

Deze zondag in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127, begin om 10:00 uur. 

 

Leonard Cohen popdienst in de Grote Kerk van Westzaan op 17 november 

De popdienst van dit jaar wordt een Leonard Cohen dienst. Wie kent niet zijn bekendste 

nummer ‘Hallelujah’? Het is bekend bij jong en oud, en bij binnen- en buitenkerkelijk. Het 

wordt ook in kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten volop gezongen dan wel beluisterd. Maar 

… wie begrijpt eigenlijk waar het lied over gaat? In het lied zitten verwijzingen naar het 

verhaal van ‘David en Bathseba’ en van ‘Simson en Delila’. Wat heeft dat te betekenen? 

Kortom: voer voor een popdienst! Op zoek naar de diepere betekenis achter het lied. Het 

thema van de dienst is: ‘Gebroken, maar niet stuk’ naar aanleiding van die beroemde zin uit 

het lied Anthem “In alles zit een barst; maar zo komt het licht binnen”.  

Het wordt dit jaar een ingetogen dienst, waarin de solozanger 

Martijn van Kogelenberg de liederen van Cohen zal vertolken. 

Net als Cohen heeft hij een prachtige warm stem waarmee hij 

je van de sokken blaast.  

De toegang tot de dienst is gratis. Wel is er een collecte voor 

de kerk en voor een opvanghuis van het Leger des Heils in 

Zaandam voor dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 23 

jaar.  

Meer weten? Kijk op www.pgwestzaan.nl of mail naar 

predikant@pgwestzaan.nl 

 

Datum: zondag 17 november 

Plaats: Grote Kerk van Westzaan, Kerkbuurt 37 (ingang 

Torenstraat), Westzaan 

Aanvang popdienst: 17.00 uur 

Aanvang voorprogramma: 16.30 uur (deur open: 16.00 uur)  

 

 

http://www.pgwestzaan.nl/
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Dinsdag 19 november Leeskring “Geduld met God” (Thomas Halik) 

Van 20:00 tot 21:30 uur in het BJC. Iedereen is van harte welkom. We komen bij elkaar rond 

het boek “Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven” van de 

Tsjechische theoloog Thomas Halik. 

 

Donderdag 21 november: Koffie-inloopmorgen in het BJC 

De koffie staat deze 3e donderdag van de maand weer voor u klaar vanaf 10 uur. U bent van 

harte welkom en neemt u gerust iemand mee met wie u graag koffiedrinkt. 

 

Zondag 24 november: laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. 

U kunt nog namen doorgeven van dierbaren of bekenden die u graag genoemd wilt hebben. 

 

Maandag 25 november: Poetsochtend 

Vanaf 9 uur bent u weer van harte uitgenodigd om te helpen de kerk, het BJC en de 

consistoriekamer van stof te ontdoen op de maandelijkse poetsochtend. 

Er is ook tijd om gezellig een praatje met elkaar te maken en een kop koffie te drinken. 

 

Zaterdag 30 november 2019 Laatste concert KIOZK - Het Osiris Trio  
Locatie: De Grote Kerk in Oostzaan  

Tijdstip: 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur  

 
 

Op zaterdag 30 november 2019 organiseert de Stichting Kaarslichtconcerten in de 
Oostzaanse Kerk (KIOZK) haar allerlaatste concert.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Osiris Trio bestaat uit Peter Brunt viool, Larissa Groeneveld cello en Ellen Korver piano. 

Zij spelen pianotrio's van Ludwig van Beethoven, Dimitri Shostakovich, Joseph Haydn en 

Bedrich Smetana. 
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Zondag 1 december: Dienst voor jong en oud met medewerking van 

het Opstaporkest en het Kinderkoor Oostzaan. 

 

Zondag 8 december: Doopdienst. 

 

Donderdag 12 december: Seniorenkerstmiddag 

Op donderdagmiddag 12 december zal de jaarlijkse kerstmiddag voor 

senioren gevierd worden van 14.00 tot ± 16.30 uur in het Bartel Jacobs 

Centrum naast de Grote Kerk. 

Deze keer wordt de middag verzorgd door dhr. Jaap van Saarloos. Hij heeft de afgelopen 

zomer ook een middag bij ons verzorgd en dat was een groot succes.  

Dit keer vult hij de middag in met kerstvertellingen en kerstliederen.  

En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes.  U bent van harte welkom. 

De seniorencommissie   

 

Vrijdag 13 december: Rock Solid vanaf 20.00 in het BJC 

 

Donderdag 19 december: Koffie-inloopmorgen in het BJC 

De koffie staat deze 3e donderdag van de maand weer voor u klaar vanaf 10 uur. U bent van 

harte welkom en neemt u gerust iemand mee met wie u graag koffiedrinkt. 

 

Extra informatie Allerzielen Oostzaan 3 november 2019 

Traditiegetrouw organiseren wij op de eerste zondag in november weer Allerzielen op het 

kerkhof in Oostzaan.  

Voor de twaalfde keer inmiddels, heten wij u dit jaar welkom op 3 november vanaf 19:00 uur 

om samen onze overleden dierbaren en andere Oostzaners op gepaste wijze te herdenken. 

 

Het kerkhof zal die avond omgeven worden door vuur, licht en de sfeervolle muzikale 

klanken van o.a. Crescendo. Wij bieden op diverse plekken de mogelijkheid een kaarsje te 

branden, een boodschap voor uw dierbare achter te laten en om te midden van de vuurkring 

een warm drankje te nuttigen. 

 

Tevens zal deze avond de Grote Kerk zijn deuren openen en binnen de mogelijkheid bieden 

om uw gedachten te laten varen bij de prachtige klanken van het koor (cantorij van de Grote 

Kerk) of hier ook een kaarsje te branden. 

 

Op de buitenmuur van de kerk, in het monumentale deel van het kerkhof, zullen foto’s 

geprojecteerd worden van Oostzaners uit vroegere tijden. Net als voorgaande jaren bieden wij  

hier graag de mogelijkheid om uw eigen (overleden) dierbaren in de slideshow op te nemen. 

Dit kunt u doen door vóór 1 november een duidelijke foto in te sturen naar 

allerzielenoostzaan@gmail.com. Wat wij 

belangrijk vinden hierbij te vermelden, is 

dat de ingezonden foto’s vanwege privacy 

slechts in de komende editie gebruikt 

zullen worden en daarna door ons niet 

worden bewaard. Heeft u voor eerdere 

jaren een foto ingezonden, dan is het 

belangrijk dat u deze opnieuw instuurt als 

u deze op 3 november wederom wilt laten 

afspelen! 

 

 

 

 

mailto:allerzielenoostzaan@gmail.com
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Met het oog op de verbouwing aan het Zuideinde, hebben wij conform planning hopelijk de 

mazzel om precies tussen fase 1 en fase 2 in te vallen. Dit zou betekenen dat exact deze dag, 

het Zuideinde volledig opengesteld is. Dit is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden 

en vordering van de werkzaamheden. 

Mocht het Zuideinde tegen verwachtingen in deels of volledig afgesloten zijn, raden wij u aan 

om op de fiets te komen (dit heeft sowieso de voorkeur, red.) 

 

 

 

 

Wij zien u heel graag op zondag 3 november 

vanaf 19:00 uur op het kerkhof! 

Margo Piets, namens de organisatie 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Een aantal foto’s van de Rock Solid bijeenkomst van 12 

oktober. Het thema was ‘Netflix’. 
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Muziek in de kerken 
Wanneer ik dit schrijf is het zaterdag de 19e oktober 2019. Ik zag een email van Wietske met 

de vraag om voor de komende Kerkbuurten iets in te leveren. Omdat er nogal heel wat 

onderwerpen zijn die mij deze dagen raken, kan ik mij niet onttrekken aan de gedachte om 

hier dan ook wat mee te doen. 

Vandaar…  

 

Op zondag de 6e oktober vond in onze kerk het 

bijna jaarlijkse gebeuren plaats van Muziek in de 

Kerk. Een optreden van amateurmusici vanuit 

Oostzaan en omstreken die de mogelijkheid werd 

gegeven om hun muzikale prestaties naar buiten te 

brengen. 

De belangstelling was dit jaar wat minder dan in 

het vorige jaar, mede als gevolg van het feit dat 

door een misverstand er geen informatie in 

Kompas was geplaatst. Nochtans waren de reacties achteraf over het optreden  

positief. Het optreden van twee organisten, een zangeres en onze eigen predikant Carola 

kwam bijzonder goed over. Ook de muzikale en visuele presentatie van Dancing Days was 

prima met als tenslotte het optreden van het heren zangkwartet Fierstemmig. Ook de zang van 

Rob Imming was geweldig! De wijze waarop hij Louis Armstrong imiteerde kwam bijzonder 

goed over. 

Als dan aan het eind het Dubbelmannenkwartet Nieuwendam (mannenkwartet? – er zingen 

ook dames mee!) met Michelle, ma belle – een ode aan Paul Mc Cartney - ten gehore brengt 

was bijzonder waardevol. 

Om dan te eindigen met You’ll never walk alone……… 

 

Dan de komende zaterdag (26 oktober): Deze keer heeft Radio 9 niet 

alleen een optreden in de Grote Kerk georganiseerd maar ook in het 

Witte Kerkje. Aanstaande zaterdag vindt daar dan ook een optreden 

plaats van een diversiteit aan amateurmusici. Prachtig! De organisatie 

van beide optredens waren in handen van beide kerken en het is 

gewoon vast te stellen dat dit prima verlopen is. 

 

 

En dan moet mij van het hart dat – dan speelt in mijn gedachten de gemeenschappelijke dienst 

die we enkele weken geleden hadden – hoewel de geloofsopvattingen van beide 

gemeenschappen wat uiteenlopen wij toch beiden het Christelijke geloof belijden. De ene 

gemeente denkt er dan wellicht wat anders over dan de andere, maar beide belijden Gods 

Woord en aanvaarden Jezus Christus als Gods zoon. 

Na afloop van deze gezamenlijke dienst heb ik onze voorzitter van de Kerkenraad gezegd dat 

ik het geweldig zou vinden wanneer we eens per 

kwartaal een gezamenlijke dienst zouden hebben 

– in onze kerk en afwisselend in het Witte Kerkje. 

Laten we streven om naar elkaar toe te groeien. 

Los van beider geloofsopvatting moet ik 

vaststellen dat de samenwerking aangaande de 

muzikale evenementen gewoon prima verloopt… 

en dat is hoopgevend! 

Tenslotte ga ik even terug naar wat ik in het begin 

van dit artikel naar voren bracht: als ik dit schrijf, 

zit ik midden tussen Muziek in de Kerk van 6 

oktober en de Muziekuitvoering op 26 oktober.  
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Als u dit leest, zal het laatste hebben plaatsgevonden. Ook het komende gebeuren zal eindigen 

met You’ll never walk alone … laten we dat goed vasthouden. 

Ook al zit het allemaal tegen in het leven, kijk vooruit en wees niet bang voor het duister.  

Aan het einde van de benauwenis is een heldere hemel en het liefelijke geluid van een 

leeuwerik.  

Ga voort, ga voort, met hoop in je hart zodat je tranen en zorgen verdwijnen. Ga voort, ga 

voort want hoe moeilijk dat ook kan zijn… You’ll Never Walk Alone! 

Jan de Waal 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening van de fototentoonstelling in het BJC (nog steeds te zien) 

Kunstfoto’s van Henni van Dijk 

Verbinding van de passie voor natuur en fotografie 

De verrassende constructie van een bloem, de geordende ligging van zaden in een omhulsel, 

de lichtheid van gras, de glans van een waterdruppel op een blad, de schoonheid van de 

teloorgang, de overgang van bloei naar afbraak oftewel de kringloop van het leven 

Het gevoel van verwondering 

 

Bedankjes 
 

Beste mensen, 

Op zondag 29 september bracht Ans van Tol vanuit de kerk een hele mooie bos bloemen. Ik 

was die vrijdag daarvoor opnieuw geopereerd aan mijn ooglid, omdat na een eerdere operatie 

het niet wilde helen. Fijn dat ik de bloemen vanuit de gemeente mocht 

ontvangen en grote dank hiervoor. 

Gea Hankes -Gietema 

  

Een bedankje van mevr. Bep Bakker - van Noord. 

Zij is 90 jaar geworden en ter gelegenheid daarvan is Dieneke bij haar  

op bezoek geweest met felicitatie en een bloemetje van ons allen. 

 

Ook mevr. Boerma - ter Schegget is 90 jaar geworden.   

Zij is door Regina Nieuwenhuizen verrast met de felicitatie en een bloemetje 

van ons allen. 
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Ik wilde iedereen bedanken voor de aandacht die ik gekregen heb vanuit de kerk tijdens mijn 

verblijf en thuiskomst uit het ziekenhuis middels kaarten telefoontjes bezoekjes en andere 

vormen van belangstelling ik ben inmiddels weer thuis en het gaat weer goed met me 

Nogmaals heel hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groeten 

Jaap Taams 

 

Zondag 20 oktober kreeg ik vanuit onze gemeente een prachtige bos bloemen. Heel hartelijk 

bedankt daarvoor! 

Corrie de Vries 

 

Lieve mensen, 

Ik ben blij verrast met jullie hartverwarmende reacties, mooie bloemen, bezoekjes en kaarten. 

Dit n.a.v. een gerepareerde heup. Nogmaals heel veel dank daarvoor. 

Marijke Horstman 

 

Van de redactie 

Dit is alweer een dubbelnummer, november tot halverwege de maand december. Op het 

moment dat ik dit schrijf, is het ook echt herfst. Harde regen, weinig zon te zien. Tijd om, 

zoals Carola ook schrijft, gezellig in de avond op de bank te gaan zitten bij de verwarming. 

Zit u voor uw gevoel al te veel bij de verwarming? Kom dan de derde donderdag van de 

maand in de onze kerk een kop koffiedrinken. Dit kunt u ook doen op de tweede en laatste 

dinsdag van de maand in het Witte Kerkje. Op al deze ochtenden staan vrijwilligers klaar om 

gezellig met u samen een kopje te drinken, te praten of een spelletje te doen en zijn er andere 

mensen die u niet dagelijks spreekt. 

In deze Kerkbuurten een preek van onze eigen dominee Carola. Op de website vindt u de 

opname van de afgelopen kerkdiensten. Van verschillende kanten werd ons de dienst van 20 

oktober aangeraden. Dit geef ik dus aan u door. Was u niet aanwezig, dan is het zeker de 

moeite waard deze dienst met een overdenking van Ranfar Kouwijzer op te zoeken en na te 

luisteren. 

Wij zijn begin van de maand een paar dagen naar Duitsland geweest. Herfstwandelingen 

maken in het bos en een paar steden bezichtigd. De kerk op de voorplaat staat in Fürstenau. 

Het mooie is dat je daar in Duitsland vaak even een kerk in kan lopen om de stilte op te 

zoeken en even rond te kijken. Net als bij ons op de vrijdagochtend. In veel kerken vonden 

wij een deel van de oogstopbrengsten van de gemeenteleden: o.a. groente, fruit, kruiden, wijn, 

meel. Dit komt omdat in Duitsland op de eerste zondag in oktober de dankdag voor de oogst 

gehouden wordt. Het zorgt in de dagen daarna voor een mooie feestelijke aanblik van het 

altaar. Ook wij vieren dit op 3 november: dankdag voor gewas en arbeid. Wij besteden hierbij 

extra aandacht aan de voedselbank. Ook mensen die het minder hebben door wat voor 

omstandigheden ook zouden mee moeten kunnen profiteren van wat de aarde ons geeft. Doet 

u ook mee? 

In deze Kerkbuurten vindt u een oproep om namen door te geven van mensen die het 

afgelopen jaar zijn overleden en die u graag wilt herdenken tijdens de kerkdienst op 24 

november. Een mooie traditie om te midden van de gemeente te laten zien dat we de namen 

van deze mensen blijven noemen en daarmee zeker niet vergeten. 

 

Omdat het volgende nummer ook een dubbelnummer is (nl. voor de 2e helft december, 

inclusief kerst, tot eind januari) vragen wij u voor 5 december kopij in te 

sturen via kerkbuurten@pknoostzaan.nl. Ook uw mooie kerstliederen/-

gedichten/-verhalen zijn welkom. 

 

Mede namens Erik en Frieda wens ik u een goede tijd, 

Wietske Wijnja 

mailto:kerkbuurten@pknoostzaan.nl
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Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA  Oostzaan, tel.: 6842765 

 

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl    webmaster:   

 

Redactieadres: Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, mailadres: kerkbuurten@pknoostzaan.nl 

  Kopij inleveren vóór de 20e van elke maand 

Redactie: Frieda Flens-Meijer  6845166, Wietske Wijnja  6843663 

  Graag tekst aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12! 

 

Jaarabonnement:  € 15,= (per post € 25,=)  Rekeningnummer. NL21FVLB063.58.09.516 

      Verspreiding Reinder Wijnja,    6843347 

 

Predikante:   Kerkenraad:   Scriba: 

Ds. Carola Dahmen   Technisch voorzitter:  e-mail: scriba@pknoostzaan.nl 

 0299-796225    Ids Algera   Postbus 44, 1510 AA Oostzaan 

     06 21286446(bij spoed) voorzitter@pknoostzaan.nl 

predikant@pknoostzaan.nl    

 

Ds. Dahmen werkt donderdag, vrijdag en zondag 

En avonden na afspraak 

 

Platform Omzien Naar Elkaar  

Contactpersoon (interim): Erica Homburg  684 1150 e-mail: one@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling 

Jaap de Dood     06-51349375    e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk/Rock Solid/Solid Friends 

Mirjam de Rijk    6843819   e-mail: jeugdouderling@pknoostzaan.nl 

 

Als u zelf bezoek wilt of vindt dat iemand anders daarvoor in aanmerking komt, kunt u met een van de 

ouderlingen contact opnemen. 

 

Diaconie: 

Anneke Verwer   020-6311472 

NL70RABO 0373 709 919 

 

College van kerkrentmeesters:    Bank: 

Anneke Hogenes,       Protestantse Gemeente Oostzaan 

 06-23681030       NL32RABO0373709439 

info@pknoostzaan.nl 

 

Kerkelijk bureau: Tiny Verwer, Zuideinde 70a,  6841658   e-mail: kerkelijkbureau@pknoostzaan.nl 

 

Collectebonnen à  €. 0,50 en  €. 1,25 bestellen bij Dik de Vries, via NL85RABO0373709455 

 

Crèche: Erica Homburg  6841150     e-mail: creche@pknoostzaan.nl 

Kinderkerk: Joyce Verwer  6841664   e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl 

 

Oude kaarsen en restanten: Ans van Tol, Rietschoot 225,  6843445 

 

Postzegels, prentbriefkaarten en oude mobieltjes: inleveren in de kerk 

 

Bloemen en kaarten: 

Maartje en Jaap Dral,  6841962, e-mail: bemoediging@pknoostzaan.nl 

 

Seniorenmiddagen en koffieochtenden: 

Maartje Dral-Verwer,  6841962, e-mail: senioren@pknoostzaan.nl 

 

Coördinatie èn reservering Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum: 

Anneke Hogenes, agenda en kerktelefoon: Jaap Dral 06-23681030 info@pknoostzaan.nl 

 

 


